
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2020 

 

Stichting Madamfo, opgericht in 1997, ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van 

gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Madamfo 
Contactadres: 
K. Westra 
Langstraat 9 
4176BC Tuil 
 
www.madamfo.com 
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Statutaire doelstelling 
De stichting Madamfo levert een bijdrage aan de verbetering van gezondheidszorg en 
onderwijsprojecten. Ook wil de stichting begrip kweken voor ontwikkelingssamenwerking en 
bewustwording vergroten. Stichting Madamfo is door de belastingdienst aangemerkt als 
‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’. Schenkingen en donaties aan de stichting zijn 
om deze reden aftrekbaar. Bij de belastingdienst is de stichting Madamfo geregistreerd 
onder fiscaalnummer 806350635. Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel is 
41094326. 
 
Stichting Madamfo is in 1997 notarieel opgericht en sindsdien actief in fondswerving en het 
uitvoeren van diverse projecten in Ghana. De bestuursleden doen hun werk zonder daar een 
vergoeding voor te krijgen. Onkosten kunnen op bescheiden schaal gedeclareerd worden, 
echter werkbezoeken aan Ghana vallen hier buiten. In Ghana heeft de stichting sinds 2005 
de officiële status van Non-governmental Organization (NGO). 
 
Bij de selectie van projecten gaat de stichting uit van een aanvraag uit Ghana. Bij de 
uitvoering van de projecten speelt de Ghanese partner een hoofdrol. De projecten dienen te 
passen binnen de door de overheid gestelde regels en beleidskaders. De projecten dienen 
binnen een vooraf gestelde termijn onafhankelijk te zijn van donaties van de stichting. Naast 
materiële steun acht de stichting het essentieel ook aan kennisoverdracht te doen, daar waar 
mogelijk in Ghana, echter indien noodzakelijk in Nederland. De stichting besteedt project-
gelden zo veel mogelijk in Ghana door gebruik te maken van lokale technologie, materialen 
en mankracht. De stichting Madamfo is onafhankelijk en heeft door de inzet van vele 
vrijwilligers nauwelijks overheadkosten.  
Voor meer informatie over de stichting: www.madamfo.com 
 
 
Bestuur en vrijwilligers 
De stichting Madamfo heeft zowel in Nederland als in Ghana een eigen bestuur. 
Het bestuur in Nederland bestond in 2020 uit de volgende leden: 
Wim Levens, voorzitter 
Karin Westra, secretaris/ penningmeester 
Jan Peters, lid 
Martien Boxelaar, lid 
 
 
  

http://www.madamfo.com/
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Hoofdpunten in 2020 
 
Algemene opmerking: 
Het jaarverslag 2020 is helaas beperkt gezien de Covid-19pandemie waar iedereen vanaf 
maart mee te maken kreeg. Voor de stichting had dit de volgende consequenties: geen 
sponsorevenementen, presentaties of expositie(s) in de galerie. Het volledige bestuur 
bezocht in februari 2020 de verschillende projecten in Ghana. Helaas was het ná maart 2020 
niet meer mogelijk naar Afrika te reizen. 
 
Samenwerking met Wilde Ganzen 
Voor 2020 niet van toepassing. Gezien de Covid problematiek hebben we geen nieuwe 
projecten opgestart. 
 
Communicatie 
Informatie over de voortgang van de projecten komt op de website. Door de inzet van een 
student beschikken we over een geheel nieuwe website. De stichting is actief op Facebook.  
 
Bestuursvergaderingen 
Voor zover noodzakelijk hadden de bestuursleden telefonisch contact. In september is er 
een reguliere vergadering geweest. 
 
Fondswerving 
Ondanks de beperkingen wat betreft fondswerving heeft de stichting toch voldoende giften 
mogen ontvangen om lopende kosten te kunnen financieren. 
 
 
Projecten 
Studiefonds voor scholieren middelbare school en studenten beroepsonderwijs/universiteit 
Dit studiefonds is ondergebracht bij de stichting Anansi Education. Vijf studenten op 
HBO/universiteitsniveau ontvingen een studiebeurs. Een nieuwe aanvraag hebben we 
helaas moeten afwijzen.  
 
De lagere school in Butre 
In februari 2020 vond de opening van de lagere school in Butre plaats. De bestuursleden en 
een delegatie van de scholengemeenschap Elst waren hierbij aanwezig. Het schoolteam, de 
leerlingen en de dorpsgemeenschap hadden een kleurrijk en muzikaal programma 
samengesteld. 
 
Ziekenhuis Takoradi 
Dr. Atawurah heeft de samenwerking met de universiteit in Cape Coast gecontinueerd. Hij is 
docent en houdt spreekuur in het academisch ziekenhuis. Een gepland congresbezoek in 
Amsterdam kon helaas geen doorgang vinden. Het Madamfo hospital streeft nog steeds een 
intensieve samenwerking na met de medische faculteit in Cape Coast.  
De problemen met röntgenapparatuur zijn door een medisch technicus deels opgelost. In 
ieder geval is röntgenonderzoek mogelijk, opslag van beelden blijft vooralsnog 
problematisch. Een vervolgactie is noodzakelijk. De coloscoop en gastroscoop zijn 
vervangen. Tevens heeft het ziekenhuis in 2020 een grote onderhoudsbeurt gehad. 
De apparatuur van het operatiecomplex heeft in februari een onderhoudsbeurt gehad. 
De nieuwe apotheek is geopend. Ondersteuning van stichting Solicare en Wilde Ganzen 
maakte dit mogelijk.  
 
De laboratoriumapparatuur is zoals vermeld in het jaarverslag 2019 aan vervanging toe. Het 
budget van de stichting biedt momenteel geen mogelijkheid vervangende apparatuur aan te 
schaffen. Positief is wel de informatie die wij mochten ontvangen uit Ghana dat de benodigde 
apparatuur eventueel  in Ghana verkrijgbaar is bij een betrouwbare leverancier. 
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Plannen 2021 
 
Communicatie 
Informatievoorziening zal via de vernieuwde website plaats vinden. Indien mogelijk hopen we 
in onze galerie weer een expositie te kunnen organiseren. Een bezoek aan Ghana is 
dringend noodzakelijk, maar pas mogelijk als de reisbeperkingen zijn opgeheven. 
 
Bestuur 
Gezien de toenemende eisen waaraan een stichting moet voldoen is uitbreiding van het 
bestuur wenselijk. Geschikte kandidaten hebben helaas we nog niet. 
 
Fondswerving  
Activiteiten zijn waarschijnlijk ook in 2021 nog niet mogelijk gezien de pandemie. De aan de 
stichting gelieerde galerie is online actief met verkoop van kunst. 
 
Projecten  
 
Ziekenhuis Takoradi 
Alle projecten zijn opgeschort. We hopen in 2021 een (gedeeltelijke) inhaalslag te kunnen 
maken. 
 
 
Studiefonds voor scholieren middelbare school en studenten beroepsonderwijs/universiteit 
Uitbreiding met een student die zich in 2020 heeft aangemeld. Het studiefonds blijft 
afhankelijk van particuliere giften. Indien deze opdrogen leidt dit tot opheffen van het fonds. 
 
 
Toekomst: 
De problemen zoals geschetst in het jaarverslag 2019 zijn, zeker gezien de Covid-19 
pandemie nog actueel. Het onderhoud van het ziekenhuis en aanschaf van nieuwe 
noodzakelijke apparatuur zullen door de stichting gefinancierd worden. Een cardioloog heeft 
aangegeven zich in het Madamfo Specialist Hospital te willen vestigen. We zullen indien we 
Ghana kunnen bezoeken met hem bespreken in hoeverre dit tot de mogelijkheden behoort. 
Met name de benodigde investeringen vormen een uitdaging. 
Dr. Atawurah is in gesprek met de medische faculteit in Cape Coast over samenwerking op 
het gebied van research. 
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JAARREKENING 2020 

 
 
Saldo 01-01-2020 7.877,42    
Donaties 
 Particulieren 
 Stichtingen 
 Lyceum Elst 
 Bedrijven 
 Galerie 
 Restitutie congres 

 

 
8.827,50 
4.000,00 
2.529,67 

699,00 
1.500,00 
1.757,15 

 Projecten 
 Madamfo Hospital: 
 Apparatuur 
 Onderhoud 
 Auto 
 Congres dr. Atawurah 
Studiefonds 
 
Bankkosten 
Transportkosten  
Website 
Attenties sponsoren 
Notaris 
Overig 
 

 
 

        4.277,44 
        2.800,00 
        1.500,00 
           905,00      

 4.900,00       
 
               301,90 
               100,00 
                 75,50 
               275,20 
               658,51 
               220,00 

      19.013,32 
 
 

 Totaal 
 
Saldo 31-12-2020                         

16.013,55 
 

          11.177,19                            
     

         
 27.190,74   27.190,74 
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BALANS PER 31-12-20 

 

Activa 

Liquide middelen: 

Saldo Rabobank     11.177,19                            

Totaal       11.177,19                            

 

Passiva 

Reserves: 

Algemene reserve*    1.177,19 

Bestemmingsreserve** 10.000,00 

 

Totaal    11.177,19 

 

 

* algemene reserve i.v.m. onvoorziene uitgaven Madamfo Hospital (bv. reparatie defecte apparatuur)  

**  bestemmingsreserve voor studiekosten vijf studenten 

 

 


